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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
  شمی صلواتی

 ٢٠١٩ مارچ ٢۴
  

 

  !ھا ناگفتنی
  نويسم می تر ساده
  فھم؛ خور در
  !بسيار ی ھا ناگفتنی با

  ٭٭٭
  ما بردگی به دادن تن

  ست مقدساتی حاصل
  طوق نابط ھمچون که
  انداختيم گردن بر

  ٭٭٭
  بودم وطن سرباز نه
  آن عاشق نه و

  کنيد باور
  داشتم دست در شمشيری نه
  تفنگ به عشقی نه و

  ٭٭٭
  شاھان ننگين نام با
  ريخته فرو ھای ديوار ۀپيکر بر که
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  !است شده حک
  بودم بيگانه از تر بيگانه
  ٭٭٭
  گلوله شليک با کن تصور
  !انداختن نفس از را انسانی
  ترسم می زشتيھا از که من برای
  است انگيزترين نفرت جنگ
  ٭٭٭
  ھا گذشته با
  است جعل از گرفته بر که

  ام بيگانه از تر بيگانه
  !که منی
  ترسم می خار با ھمدمی از

  نپنداشتم طبيب را مردگان ھرگز
  ٭٭٭ 

  ملی قھرمانان
  ھا همرد ھمان
  منند ياھایؤر از بيرون که

  ٭٭٭
  .... !بگو ھم بازم
  است نوروز بودن ملی به باورت اگر
  !قارونی گنج بر تو چرا پس
  و شب نان محتاج من
  دوشه ب خانه
  ٭٭٭
  ! ياؤر از بدور من
  کنم نمی زندگی دوری ھا گذشته در
  ! من ذھن یيھائزيبا

  نيست خاک در خفته قھرمانھای
  ٭٭٭

  که یئآنھا عکس هب
  عميق خواب در

  عتيقند دوران به متعلق
  نيستم بيگانه زمان با من

  ٭٭٭
  تاختند در بربرھا که وقتی
  که تلخی باورھا با
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  عشق فاتحان را قصابان
  شدن سالخی با را عشق و

  کنند می معنی
  را عشق گل پرھای با من
  کنم می تصور را یئزيبا
  ٭٭٭
  ديدم خواب ديشب
  زنم می پر عقاب ھمچون آسمان در که
  چکيد می خون پرھايم از
  درد به ءاعتنا بی من و

  ! پرواز مست
  را یئزيب

  بينم می اوج با برابر
  ٭٭٭
  بيماری و مرگ از بدور
  عشق ھای چشمه در را شفا و
  دلبرکم قلب در را عشق و

  جويم می ءريا از بدور
  ٭٭٭
  پير؛ عقاب
  متعفن جسدھای بر ھرگز
  !ماندن زنده برای
  .اندازد نمی لنگر
 صلواتی شمی

 
 

  


